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Det er en stor glede å presentere mitt 
første vitnemål! Det ble en lang utgave 
med mange gode og varierte tekster. 

Kanskje kommunevåpenet ditt har fått en 
god rating? Hvis ikke, ta det med gutta. 
Jeg har ingenting med det å gjøre. 

Du kan også bli inspirert av nye drink-
komboer i denne utgavens redaksjonen 
tester, se hva fremtiden bringer i 
luroskopet og utfordre vennene dine i 
Mortens quiz. 

Jeg kan også fortelle at podcast er rett 
rundt hjørnet. Alexander og Andrea 
er godt i gang og har allerede spilt inn 
to (!!) episoder. Ja den er funny. Nei vi 
vet ikke helt hvor den blir lagt ut enda. 
Forhåpentligvis får vi den ut på spotify 
etterhvert. 

Jeg gleder meg masse til det kommende 
året og håper dere også ser frem til nye 
vitnemål! Klem

LEDER INNHOLD
04. ÅRE 2023
Denne teksten er noe for deg hvis A: du 
var i Åre, og vil gjennoppleve turen, B: 
Du ikke var i Åre, men ønsker å vite hva 
som skjedde der, eller C: Du var i Åre, 
men du ble icet 17 ganger hver dag og 
husker ikke så mye av turen. 

08. TEST DEG SELV: GIR 
STEREOTYPIER MENING?
La oss være ærlig. Vi har alle fordommer 
mot ulike studier. Her har Andrea stilt 5 
spørsmål til tilfeldige mennesker. Klarer 
du å gjette hvem som går hva?

10. POESI PÅ SIDE TRI
Hvis du er lei av midtveisvurderinger 
anbefaler jeg å føle på frustrasjonen med 
dette vakre diktet. Du er ikke den eneste.

12. 5+1 MED STYRET
Bli kjent med vårt nye styre! Hva hadde 
de gjort hvis de ble rike over natta og 
hvorfor ville de egentlig være i styret?

17. MANN MOT NATUR 
Kort fortalt: hvilke dyr klarer Olav 
og Alexander å ta i en slosskamp. Og 
hvordan?

24. REDAKSJONEN RATER: 
KOMMUNEVÅPEN
Fredrik og Simon fortsetter å rate, men 
denne gangen er det kommunevåpen. 
Kanskje ditt er med? Du får lese da vel. 

28. HJEMME HOS OLAV
Bli enda bedre kjent med vår nye Rektor. 
Smått bekymringsfulle svar han kommer 
med i blant, men virker som en fin fyr 
ellers. Gode mattips har han også. 

32. LEKTORGUIDEN.NO
Mye gode råd og gode svar fra vårt 
ekspertpanel her i redaksjonen. Du får 
f.eks. svar på hva man gjør hvis noen du 
deler rom med snorker!

34. LUROSKOP
Jeg kan ikke love noe positivt i vente for 
alle, men sånn er livet. Vi har spådd din 
fremtid med ekstrem nøyaktighet.

36. REDAKSJONEN TESTER: 
KJELLEREN
Her var det mye ekkelt. Og trolig en høy 
snittpromille på gjengen. Du blir nok 
ikke smartere av å lese denne, men den 
er underholdende!

40. NABOREVYEN 2023
Fantastisk revy med mye morsomme 
sketsjer. Les om det her hvis du var 
uheldig og ikke fikk sett den!

42. QUIZ
Are you smarter than a Dragvolling? 
Test deg selv da vel!

Redaktør, Vitnemålet
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Åre, for de uinnvidde, er en mellomstor 

svensk fjellby 133 542 meter rett øst 

fra Spanskrørets kontor. Dette tallet 

er underlagt den særdeles rimelige 

antakelsen om at byens juridiske- og 

økonomiske senter sammenfaller 

med dens mest besøkte lokasjon: 

Systembolaget.

“Hvorfor forteller han meg om alt dette med 
såpass unødvendig og stor nøyaktighet?” 
hører jeg deg spørre. Svaret er at jeg er i ferd 
med å berette om en langhelg i januar, hvorpå 
66 LURinger dro til den tidligere nevnte 
fjellbyen for litt velfortjent avslapping og 
alkoholforgiftning. Jeg velger å være generøs 
med detaljene i brødteksten og innledningen 
slik at jeg kan være vag og mystisk i resten av 
teksten. Jeg mistenker nemlig at de aller fleste 
deltakere ikke vil se sine pinlige Åre-historier 
på trykk i denne avisen.

For de unge og lovende (se: ikke undertegnede) 
er kanskje Åreturer et fremmed konsept. 
Spanskrøret har nemlig ikke arrangert denne 
tradisjonsrike turen siden 2020. Selv de 
gamle og bitre (se: undertegnede), som har 
vært med på tidligere turer, kan ikke benekte 
følgende fakta: Dette er den beste iterasjonen 
av konseptet i vårt kollektive minne. Applaus 
til ArrKom!

Jeg skal nå sette av en hel kolonne til å beskrive 
de ulike aktivitetene kan man bedrive i Åre.

1. Icing

Denne lille leken er like enkel som den er 
tradisjonsrik. Finner du en såkalt “ice” (se: 
Smirnoff Ice eller Breezer) på et sted den ikke 
hører hjemme (se: ikke i kjøleskapet) må man 
ned på kne for å styrte den. Unntak fra denne 
regelen finnes ikke og ingen unnskyldning er 
god nok for å slippe unna.

Kreative sjeler kan virkelig slå seg løs når 
de velger ut gjemmesteder for å ta sine 
intetanende hyttekamerater. Oss andre kan 
sette en ice i en sko.

2. Stå på ski

Noen har også gjort meg oppmerksom 
på at Åre har et anlegg for diverse ski- og 
snøbrettaktiviteter. Dette er kanskje et pluss 
i noens bok. 

ÅRE 2023
TEKST: Morten Nygård

Årelekene gjør et comeback!

Denne gangen ble lekene, slik navnet egentlig 
skulle tilsi, avholdt i Åre. De måtte heller ikke 
avlyses halvveis gjennom grunnet et lokalt 
korona- utbrudd; helsprøtt!

De tre lekene som til sammen utgjorde 
konkurransen var nesten like kreative som 
navnene på de konkurrerende lagene. På 
startlinja i den første leken – stafetten – fant 
vi blant annet lagene “Åre Jaska Beana”, 
“trillebÅRE” og “hårsÅRE”. 

Alle lagene kom seg trygt gjennom nåløyet 
til neste lek – rødt lys. I denne leken var det 
derimot ingen kjære mor. Premisset for leken 
er det samme som den klassiske barneleken; 
når lyset blir rødt, må du ikke røre deg. Blir 
du sett bevege deg må du tilbake til start. I 
Sverige må selvfølgelig alle leker ha en vri, 
og i denne leken kommer vrien i form av 
en valgfri 0,33 L drikke som må drikkes før 
en kan passere mållinjen. Gratulerer med 
seieren til laget med de største drankerne, 
dere vet hvem dere er!

Siste gren, og en folkekjær klassiker, var 
selvfølgelig “Grab the Mic”, der deltakerne 
svarer på det urgamle spørsmålet: “Kan du 
teksten?” Mange LURinger imponerer med 
sine lyriske egenskaper, men det er altså våre 
egne folkevalgte som må bues av scenen etter 
et mislykket forsøk på teksten til “Ice Ice 
Baby”. 

Med slutten av disse prestisjetunge lekene 
var det bare en siste kveld med festing som 
skilte våre slitne reisende fra bussen tilbake 
til Trondheim og en ny uke med læring og 
mestring i kunnskapens høyborg. 

Vi tenker på det gamle, men kløktige norrøne 
ordtaket: “det er bare Åre en gang i året”, og 
puster lettet ut mens vi sakte, men sikkert, 
begynner å glede oss til fadderukene. 

Bla om videre om du vil lese mer juicy sladder 
og se flere angstinduserende bilder fra Åre!
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Bilder fra Åre

Det var ikke bare universitethverdagens 
bekymringer og kvaler som ble forlatt ved 
svenskegrensa. For noen ble det også sagt 
farvel til alle hemninger og all skam. Én av 
disse dro det så langt at de oftere ble observert 
naken enn påkledd. Ingen var trygg fra synet 
av vedkommendes blottede legeme og ingen 
hytter fikk fritak fra hans naturlige nærvær.

Andre befant seg i det spandable hjørnet og 
fant på den geniale ideen om å invitere til 
åpent nach med seg selv og sin pizza. Det ble 
dessverre en ensom affære da ingen var fysen 
på frossenpizza tilberedt i mikroen.

På Verandan, Åre’s go-to-afterski-bule, fikk 
flere av turens deltakere levd opp til tittelen 
som luring. Gjennom flere ulike metoder, 
den ene mer utspekulert enn den andre,  
fikk de Kari Traa-kledde lektorstudentene 
påspandert øl og drinker fra det lokale 
fordrukne klientellet. Kombiner dette med 
forrykende live-musikk og man skjønner at 
ingen ville dra derfra.

Etter fire timer på afterski er det vel på sin 
plass å flytte festen tilbake til hytta. Følgende 
faktum “alkohol skader hjernen” ble bevist i 
praksis på en slik fest. Festerne iverksetter en 
omfattende etterforskning i håp om å fakke 
en tyv som har stukket av med flere telefoner. 
I dette “Knives Out”-mysteriet var løsningen 
heller enkel og om-jeg-tør-si rett under nesa 
på dem alle.

Tradisjon utro, var det i år duket for 
oppstandelsen til et utdødd konsept; 
guttavors. Gutta var samlet, klærne var kastet 
og alle stjernene lå på linje; dette skulle bli en 
uforglemmelig aften. Stemningen ble enda 
bedre når hytta fikk uanmeldt besøk av to 
kåte utenforstående. Gutta bestemte seg raskt 
for at det var på sin plass å drive litt ap med 
turtelduene inne på soverommet. Høyttaleren 
ble vendt inn mot romdøra og lista “Worst 
songs to have sex to” ble fyrt opp.  Neste gang 
du sitter på kontoret og ser inn i øynene til 
dine medstudenter, vit dette; blant oss er det 
to som har hatt seg til de søte tonene av “All-
Star”, “Gangnam Style” og “Baby Shark”, samt 
introlåtene til samtlige av de mest usexy TV-
seriene skapt på denne jorden.

Isen i Åre måtte vært i det glatteste laget, 
for aldri før har LURinger sklidd så mye. 
Folk man ikke hadde forventet at skulle skli 
sammen, gjorde nettopp det. Folk skled på 
tvers av hytter, gjenger og kull. Hadde man 
laget et kart over alle som skled sammen 
hadde det, ikke overraskende, sett like 
uoversiktlig ut som studieplanen til LUR.
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Test deg selv: 
Gir stereotypier mening?

TEKST: Andrea Tofte

Når man går rundt i trondheims gater, på campus, eller på byens utesteder, 

så tar jeg ofte meg selv i å tenke «Hva studerer du?»? Jeg vil personlig si at 

jeg lever etter å dømme alle rundt meg basert på stereotyper. Har jeg som 

regel rett? Overraskende ofte. Kommer jeg til å slutte med det? Nei, aldri. 

Så da tenkte jeg, kan man egentlig gjette hva en NTNU-student studerer 

basert på hvordan de ser ut og hva de driver med i hverdagen? Test dine egne 

kunnskaper!! Jeg har spurt 5 tilfeldige studenter hva de studerer, din oppgave 

er: Plasser riktig studieløp på riktig person.

SPØRSMÅL
1. Hvor i Trondheim bor du nå? 

2. Hvor drar du helst på byen? 

3. Hvem er din favorittartist? 

4. Hva er din guilty pleasure? 

5. Singel eller i et forhold?

HENRIK

1. Tyholt
2. Tyven «Fra sidelinjen: ikke Antikvari-
atet?» nei, tyven ja. 
3. Tøyen Holding!!
4. Nattmat, ikke fordi det er usunt men 
fordi man bruker så forbanna mye penger 
på det
5. Jeg er singel.

ALTERNATIVER
Psykologi master 

Fysioterapi
Entrepenørskolen
Idrettsvitenskap

Bygg og miljøteknikk siving

IDA

1. Møllenberg
2. Fire fine hehe 
3. Hm, faen jeg vet ikke. Du må si en!! ok 
Justin Bieber da
4. Her må jeg si at jeg liker masse og 
skammer meg ikke noe over det
5. Jeg er singel.

NORA

1. Eehh, jeg bor på Elgseter
2. Samf. Hver gang? Ja, samf hver gang. 
3. Nick Murphy/Chet Faker.
4. Reality trash! Da snakker jeg om sånn 
trashtrash tv, ikke love island UK lik-
som. Men sånn below deck med kran-
gling på yacht
5. Jeg er i et forhold.

SIMEN

1. Jeg bor på Tyholt
2. TAG (sagt med entusiasme)
3. Spelloppmaker, nei kan jeg få endre 
det til Broilern!!? Da blir det Broiler. 
4. Clash royale, det er gøy
5. Jeg er i et forhold ja

JØRGEN

1. Tyholt og Møllenberg
2. Hjem til deg;) 
3. Karpe, men det er jo et skikkelig basic 
svar
4. Mitt daglige inntak av kvikklunsj og 
cola zero, det er ikke bra ass
5. Jeg tror jeg er i et forhold
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Midtvejs, midtvejs.
Hvor grusom du er.
Midtvejs, midtvejs
Du skaber bare stress og frygt
Midtvejs, midtvejs.
Ingen gør oss mer deprimeret.
Midtvejs, midtvejs.
Du bliver noget for meget.
Midtvejs, midtvejs.
Hvad laver du
Midtvejs, midtvejs
Får du mig til å koge igjen?
Midtvejs, midtvejs.
Gå hen og dø.
(midtvejs=midterm)

POESI PÅ SIDE TRI
TEKST: Hedda Margrethe Stokken Madsen 
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1. Håkon Aaland
2. 2. klasse, matte/IT, med IT som hovedfag
3. I år? Gruppepress. 
4. Den har jeg ikke tenkt på.. Hva har de andre svart? 
Jeg trenger inspirasjon. Men må vell reise litt så jeg 
er ferdig med det, få det unnagjort. Også veit jeg ikke 
helt… Men ville nok bare vært hjemme og gjort det 
jeg fikk lyst på i øyeblikket. 
5. Etter 2-3 minutter tenketid og søking på spotify 
konkluderte Håkon med… Weapon of Choice av 
Fatboy Slim
5+1. Er det lov å si Herdis på alle tre? Nei. Okey… 
Marry Isak, fordi vi bodde sammen i Åre og han har 
noen gode kvaliteter. Også burde jeg vel egentlig si 
fuck Herdis, men jeg tror jeg må si Olav, fordi han 
har sendt meg noen hint jeg ikke kan ignorere… 
Dreper like så gjerne Aurora.

INSPEKTØR

1. Thea Toll Engebretsen
2. 3. klasse, matte/kjemi, matte hovedfag
3. Det var egentlig veldig spontant… Men det var jo 
fordi jeg er veldig glad i WebKom, og synes det var 
veldig gøy å være med i den komiteen. Og det var 
veldig mange fine folk som skulle være med i styret 
i år da.  
4. Da tror jeg kanskje jeg ville droppet ut av studiet… 
I hvert fall tatt ett par friår. Så ville jeg ha kjøpt min 
egen leilighet. Og sikkert reist en del.
5. Hmm det er vanskelig. Men det må nesten bli 
Beautiful girls av Sean Kingston
5+1. Jeg så litt at den her kom… Tror jeg ville gifta 
meg med Emma, fordi vi bor sammen og det funker 
fint. Tror jeg ville kanskje drept Sten, fordi det er 
bare plass til en Serping, og han er veldig streng på å 
gi spanks, man kan nesten ikke puste uten å få spank. 
Og kanskje fucka Aurora. 

IKT-ANSVARLIG

5+1 MED STYRET
TEKST OG INTERVJUER: Ingrid Darell Holm

 MED-INTERVJUER: Erle Reiten Almåsbakk

   SPØRSMÅL
    1. Hva er ditt fulle navn?

    2. Hvilken klasse og fagretning går du?

    3. Hvorfor valgte du å bli en del av styret?

    4. Hvis penger ikke var en faktor, hva ville du ha brukt livet ditt på?

    5. Hva er din guilty pleasure sang?

    5+1. Fuck, marry, kill i styret?

    (Kommentarer fra Erle og Ingrid er skrevet i grønt)

1. Olav Magnus Knutsen 
2. 3. klasse, matte/fysikk, med fysikk som andrefag
3. Jeg syntes det var veldig gøy første gangen, også 
var det litt lite med en periode. Gøy å prøve noe 
annet enn bare Bibliotekar. Jeg ønsket å bli Rektor 
fordi jeg liker å jobbe med folk.
4. Livet mitt på?? Penger er jo ikke faktoren fordi jeg 
er her, hahaha… Jeg hadde gjort stort sett det samme, 
men kanskje litt mer avslappa. Hadde kanskje kost 
meg litt mer. Koser meg veldig der jeg er nå.
5. Guilty pleasure skal vell være litt flaut eller? 
Dette er litt guilty pleasure fordi jeg hører på den 
nå egentlig, men den sangen til Aurora, den der 
running with the wolfs er bra.
5+1. Må vel kill Sten da, fordi det er så mye melding… 
Og fuck Hermann, fordi det er så mye gambling, og 
man kan ikke gifte seg med en som gambler bort 
pengene sine. Også blir det nok marry Mariken.

REKTOR

Et nytt styre har tredd inn, men hvem er det vi egentlig har stemt frem? 

Kanskje vi kan bli litt klokere på det gjennom en klassisk runde 5+1. Her 

trengs ingen introduksjon, den gjøres i intervjuene. Vi kjører i gang. 
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ØKONOMIANSVARLIG

VERDENS
BESTE
BIBLIOTEKAR

1. Isak Einvik
2. 2. klasse, matte/fysikk, med matte som hovedfag
3. Fordi forrige styre var nais, og da ville jeg bli med i 
et nytt bra styre. Hadde ingenting med idkom å gjøre. 
4. Stått på ski da, andre plasser enn i Norge. Bare lett 
etter snø hele året.
5. Nå må jeg tenke… Ehm… Føler ikke jeg har så 
mange guilty pleasure sanger, jeg kan stå for alle 
sangene jeg hører på. Men må kanskje bli Regnvær.
5+1. Drept Hermann fordi han er en løk. Fuck Emma 
fordi hun ligger med folk som heter Isak. Også ville 
jeg ha giftet meg med Håkon fordi han er en trivelig 
kar. 

GYMLÆRER

1. Herdis Eline Oftebro
2. 2. klasse, matte/IT
3. Fordi det hørtes spennende ut å få være med å 
planlegge og bestemme hvilke arrangementer vi skal 
ha.  
4. Hadde sikkert reist mye da, hatt et nais hus. Jeg 
hadde kanskje blitt lærer i Afrika eller no, men ikke 
i Norge
5. Det meste av Kaptein Sabeltann
5+1. Den burde jeg forberedt meg på… Fuck Håkon, 
marry Emma, kill Sten. 

PERSONALANSVARLIG

1. Sten Kristian Høitomt
2. 1. klasse, matte/IT, IT hovedfag
3. Fordi det er morsomt. Vil du elaborate? Trenger 
jeg det?
4. Akkurat det samme. Bare uten noe stress fordi jeg 
ikke måtte fått til noe. Hadde gjort det samme bare 
for gøy, må jo gjøre noe med livet. 
5. Skal vi se… Dancing in the moonlight. Kan vi få 
høre noe? Nei, det la jeg fra meg på ungdomsskolen.
5+1. Fuck Olav, Kill Herdis, så jeg kan gifte meg med 
Håkon.

1. Hermann Wahlberg
2. 2. klasse, matte/fysikk, med matte som hovedfag
3. Jeg er glad i kontoret da, det va mest for kontoret 
sin del egentlig. Men fint styre og da. 
4. Gambling. Olav, her valgte du riktig. Snakke ikke 
her om å sitt på id og spill monopol altså, men å dra 
rundt på kampa og driv med sportsbetting og sånt. 
5. Yerushalayim av Miami Boys Choir
5+1. Kill Sten, men jeg kan si noen andre hvis alle har 
sagt han da. Marry Emma, fuck Thea - Shoutout til 
Martin!

KONTORSJEF

1. Aurora Seville Jessen 
2. 2. klasse, matte/biologi, biologi hovedfag
3. Fordi jeg syntes det virket gøy og fordi jeg har 
en stor kjærlighet for redaksjonen. Og synes det er 
veldig gøy å bestemme og styre litt i redaksjonen. Og 
fordi det virker som en opplevelse å ha vært i styret 
og da. 
4. Jeg hadde nok ikke studert i fem år, men jeg hadde 
kanskje tatt en bachelor i filmproduksjon eller noe 
sånn... Også bare reist helt sjukt mye. Og kjøpt meg 
en gård eller no. 
5. Det er ikke litt vanskelig engang. Det blir lett 
Motherlover - The Lonely Island.
5+1. Selvfølgelig kom den… Kill Sten, han deler ut litt 
for mange spanks og det er irriterende. Fuck, oioioi, 
jeg vet ikke, jesus christ, ehhh, Isak kanskje, han er 
så søt. Marry Håkon, vi har så mye til felles, sorry 
Herdis…

BIBLIOTEKAR
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MANN MOT NATUR
TEKST: Alexander Pepevnik og Olav Magnus Knutsen

I denne artikkelen skal vi fortelle om hvilke dyr vi mener vi kunne tatt i 

en fair fight og hvorfor. Viktige forhold for disse duellene er at hver enkel 

art har fordelen av at kampen er i deres territorium; det vil si at en fisk bek-

jempes i vann, mens pattedyr på land. Om ikke argumentene våre er nok, vil 

utvilsomt illustrasjonene vi har lagd overbevise dere om vår plass i næring-

skjeden.

Her har vi benyttet oss av ChatGPT for å 
få gode tips til hvordan vi kan bekjempe 
villsvinet:  Angrip villsvinet fra siden, ikke 

forfra eller bakfra. Prøv å treffe villsvinet i 

hodet eller nakken, da dette er de mest sår-

bare områdene. Dette tenker vi er ganske 
overkommelig, dessuten er villsvinets at-
ferd kjent etter flere rewatches av løvenes 
konge.

VILLSVIN

Her gjelder det å finne fram sin indre ryt-
ter og hoppe på bukken. For å få kontroll 
på dyret og styre det inn i en vegg/utfor 
et stup fatter jeg om hornene og styrer 
dyret som en Harley Davidson-sykkel. 
Dette trenger man ikke lett-lappen for å 
få til.

GEIT

1. Emma Danevad  
2. 2. klasse, matte/biologi, biologi hovedfag
3. Fordi det er mye gøy man får vært med på. Og jeg 
følte Fagleder passet meg bra
4. Livet på?? Oi shit. Da hadde jeg sikkert kjøpt meg 
leilighet, og det hadde vært digg med bil. Jeg hadde 
sikkert reist mye, og studert i utlandet. Men jeg ville 
nok fortsatt ville blitt lektor, men ikke jobba 100%.
5. Chris Holsten - Slå hjerte, slå
5+1. Jeg visste denne kom, men har ikke forberedt 
svar da.. Blir nok fuck Aurora og kill Sten, fordi 
de spanksa hans er så jævlig irriterende. Og marry 
må bli Thea, fordi hun er veldig wifey og vi bor jo 
sammen allerede. 

FAGLEDER

1. Mariken Gjernes
2. 1. klasse, matte/biologi
3. Fordi jeg ville bli faddersjef. Fordi fadderperioden 
var veldig gøy og jeg synes den er viktig. 
4. Hvis penger ikke var en faktor? Jeg tror jeg fortsatt 
ville ha studert her da, det hadde nok vært litt kjedelig 
å bare leve. Men jeg ville nok ha reist litt mer. 
5. Sval - trenger deg
5+1. Marry Olav, fuck.. alle har jo kjæreste da, men 
da har vi igjen Hermann og Isak, og da blir det Isak. 
Også kan Sten bli drept.

KONTAKTLÆRER

    KJAPP KONKLUSJON:
    1. Mye bra sangtips i artikkelen 

    2. 6/10 hadde droppet ut av studiet om de ble rike 

    3. Isak bryr seg ikke egentlig om Idkom

    4. Skjer det noe spesielt i leiligheten til Thea og Emma..?

    5. Sten ligger rimelig tynt an...
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Ulver kan bite med mellom 400-800psi 
det er nok til å knuse bein. Det går helt 
fint for min del. Ofrer lett armen for å 
komme i chokehold. Da er det viktig å få 
låst beina rundt halsen, så spørs det om 
jeg eller ulven holder ut lengst. Enkelt 
sagt holder jeg ut lengst.

Kua kan  lett veltes over ende. Da ligger 
den nede. Her er det en feil i kuas design 
da den fysisk ikke er i stand til å reise 
seg grunnet de dårlig plasserte og korte 
lemmene, samt dens lave tyngdepunkt. 
Kua er ferdig.

ULV

KU

Dette dyret griper jeg fatt om snabelen 
og spinner det rundt som en olympisk 
utøver i diskoskast før jeg slipper tak. Det 
blir nok ingen olympisk rekord i distanse, 
men skaden er stor nok til å ufarliggjøre 
dyret. Som avslutning knytter jeg en 
ballongknute om snabelen og blokkerer 
luftveiene på den.

Koalaer er kjent for å være søte, men 
std bærende. I følge diverse kilder er det 
størst sannsynlighet å bli smittet via urin 
eller andre avføringstyper. Heldigvis er 
en urinstråle ganske lett å unngå, dessuten 
er klamma ganske lett å kurere. En kjapp 
tur til helsesenteret løser problemet. 
Uten frykten av  kjønnsykdommer har 
dyret lite å skremme med. Klart den kan 
klore og bite, men det er null sjanse for 
at bjørnen rekker å reagere på et kraftig 
spark.

MAURSLUKER

KOALABJØRN
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Se for deg situasjonen. Face 2 face, meg vs 
Lama. Kampen begynner, vi spurter mot 
hverandre (en tydelig blodtørst lama). 
Lamaen halter, og spytter. Jeg kjører en 
“matrix” og dodger alle 34 prosjektilene. 
Vi fortsetter spranget mot hverandre. 
Lamaen steiler og gir to kraftige slag, 
heldigvis tar armene mesteparten av 
skaden. Såret, men ikke beseiret stepper 
jeg fort til siden og gir et kraftig slag til 
magen. Lamaen er tydelig lamslått. Jeg 
fortsetter videre med en rugby style 
takling rett til nakkeområdet. Lamaen 
har verken motstilte tomler eller hender, 
herfra er det lite den kan gjøre annet enn 
å klore og be.

Kongekrabber er store, men treige. 
Dessuten kan de bare gå enten til høyre 
eller venstre. Hater å måtte si det, men 
denne motstanderen er rett og slett 
middag. Enkel løsning her, spring/svøm 
direkte, strekk ut armer for å hindre flukt, 
og riv av saftige krabbeklør. Tenker det å 
lage bål, finne kjele og koke krabben vil 
være  litt mer av en motstand.

LAMA

KONGEKRABBE

The creatures outside looked from pig to man, 
and from man to pig, 
and from pig to man again; 
but already it was impossible to say which was which

Torsken også kjent som “Gadus morhua”, 
kan veie opp mot 60 kg. Tanngarden 
deres er derimot ikke mye å skryte av. 
Jeg  ofrer noen skrubbsår på hendene når 
den angriper meg og tar grep i munnen 
på den. Derfra knekker jeg nakken på den 
slik man lærer på leirskolen.

Disse er det flust av i byen og man må 
være forsiktige. Vanligvis er dette en 
klassisk 50/50-fight, men med litt kløkt 
kan man enkelt få oddsen på sin side. 
Det første og viktigste steget er å lokke 
kråken ut av sitt rede, gjerne bruk en mus 
som agn. Så er det bare å vente i bakhold 
og angripe, før han aner at han har blitt 
lurt!

TORSK

KRÅKE
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Time:

Time var en ganske ukjent kommune for 
oss, helt til vi fant ut av at både Erling 
Braut Haaland og Shen fra Kung Fu Pan-
da 2 er derfra. Ettersom som vi nå tenker 
på Kung Fu Panda, kommer en redaks-
jonen rater: «Kung Fu Panda» digresjon.

Fasit:

1.       Kung Fu Panda 2
2.       Kung Fu Panda
3.       Kung Fu Panda 3

Karakter: 5/6 (m.a.o. Et sted mellom 
Kung Fu Panda og Kung Fu Panda 2)

Bodø:

Ironisk at dere har en altfor stor sol når 
dere har maks 45 minutter med sollys i 
løpet av dagen. Det eneste alle barna i 
Bodø drømmer om er å komme seg til et 
sted med mer sol, og det blir de minnet 
på hver gang de ser kommunevåpenet. Så 
langt har minst 3 LURinger unnsluppet 
det sorte hullet.
Karakter: 3

Ålesund:

Denne båten har plass til alle de 60+ år 
gamle mannfolka som ikke er rasister 
eller homofober fra Ålesund, altså 10 
stykk. Dere burde kanskje droppe kronen 
deres til dere har blitt litt mere woke.

Karakter: 4-

REDAKSJONEN RATER: 
KOMMUNEVÅPEN

TEKST: Fredrik Aarnes Andersen og Simon Lindås Marthinsen

Etter vår forrige suksess med 

objektiv rangering, har vi endelig 

fått grønt lys til å gjennomføre enda 

en! Denne gangen har vi fått dere 

der hjemme til å sende oss deres 

hjemkommune, som vi naturligvis 

skal rangere. Hvis dere har noen 

klager eller er misfornøyd med vår 

rangering, vennligst henvend deg til 

Bibliotekar Aurora Seville Jessen.

Oslo (hvem skulle trodd?):

Hvem skulle trodd at det stedet 40% av 
LUR kommer fra skulle komme på lis-
ta? De 40% burde virkelig være stolte 
av kommunevåpenet sitt. Gleder meg 
til å besøke Oslo når jeg skal se Nytt på 
Nytt live og ender opp med å betale mer i 
bompenger enn for billetten.
Karakter: 6

Trondheim:

Det eneste stedet med mer tafatte folk 
enn de i kommunevåpenet er de som 
er fra Trondheim selv. Det eneste som 
holder Trondheim unna å få toppkarak-
ter er bedre kebab.
Karakter: 5

Namsos:

Hvorfor er gevira slik når dette er en si-
deprofil? Den har hanekam horn, hvis det 
gir mening? Forslag til “Rock City” er å ta 
Bjarne Brøndbo med hanekam istedet. 
Karakter: 2+
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Bømlo:

For de som ikke vet stammer ordet 
Bømlo fra det norrøne ordet «Bymbil» 
som kommer fra ordet «Bembel», som 
betyr navle. Helt uironisk så kan man nå 
påstå at Bømlo er Norges navle, om ikke 
verdens navle. 

Karakter: 3/4

Vefsn:

Hva faen?! Denne Salt inspirerte MSpaint-
misbrukte hanen satt dommerpanelet 
totalt i sjokk. Vanligvis så har man noe 
minimalistisk eller historie relatert til 
kommunevåpenet sitt, men neida fakk 
it! Knark-høne lets go. Hvem enn som 
sendte inn Vefsn, tusen takk.

Karakter: 6+

Fauske:

Oj for en kul knute det her var da! Sikkert 
en eller annen kjent båtmannsknute, men 
det ser mer ut som et severdighetsskilt. 
Noe jeg tviler på at Fauske er.

Karakter: 3

Etter å “kost” oss med våre “kjære” 

medstudenter sine  kommuner har 

vi gitt den objektive sannheten om 

Norge. Neste gang skal vi rate Abakus 

sin nettside og gjøre enda mer narr av 

de, siden de tåler så lite:) Og så klart 

hvis noen skulle hatt noen klager 

eller dødstrusler kan de igjen sendes 

til Bibliotekar Aurora Seville Jessen.

Bærum:

Så utrolig sjokk at Bærum sitt kommune-
våpen var så dårlig. Dette er vist en kalk-
ovn, men Lindesnes sitt kommunevåpen 
likner jo mere på en kalkovn enn Bærum 
sitt. Dere er Norges rikeste kommune, 
men kommunevåpenet representerer 
fortsatt den ekle arbeiderklassen.

Karakter: 1

Fredrikstad:

Dette skal angivelig være en gull-bjørn 
ved siden av en “borg”. Her er det tydelig 
at dere i Fredrikstad har fått hjelp fra Ab-
akus til å lage det slottet, for det var helt 
forjævlig. Kul bjørn da. 

Karakter: 3

Lindesnes:

Bærum sin kalkovn.

Hvis dere har så lyst til å være så langt 
sør, kan dere godt bli en del av Danmark. 
Eneste gangen noen hører om dere er fra 
Tom Stiansen på 71° Nord.

Karakter: 4+

Halden:

“Gud med oss”, ja gud var virkelig med 
dere når dette kommunevåpenet ble lagd. 
I motsetning til Ålesund kan dere godt 
beholde kronen deres.

Karakter: 6-

27     VITNEMÅLET MARS 2023 27    26     VITNEMÅLET MARS 2023 26    



Hva er favoritt-tingen med leiligheten 

din?

Det er jævlig kjedelig da, men TV-en, jeg 
se mye på tv. 

Hva ser du på akkurat nå?

“The last of us”, “klar til strid” og “good 
luck guys”. Jeg liker reality godt skjønner 
dere. 
*Vi var alle litt skuffet over at han ikke så 
Love island UK, og hadde allerede glemt 
at dette skulle være en hjemme hos…. 
bedre lykke neste gang kanskje*

Hvilken realityserie mener du at du 

kunne ha vunnet?

Umiddelbart har jeg lyst til å si “norges 
tøffeste”
*ingen mangel på selvtillit hos vår 
“humble” Rektor*
Men nei, farmen kanskje? Jeg har kasta 
øks og truffet en gang!! Ja, Farmen. 
*Olav har fagbrev som verktøymaker, så 
dette har vi troa på, og med 100% treff i 
øksekast er det ingen tvil*

Etter prat om Olavs liv i Sveits kommer 
det frem at han har jobbet på Cern, og 
vi innser at vi kun har begynt å skrape 
på overflaten av hvem Olav er. Men et 
faktisk svar på det spørsmålet må man se 
lenge etter. 

Vi spør derfor det viktige spørsmålet: 
Kan du vise oss hvor fort du kan chugge?
Tid: 4,68 sek 
*Det er viktig for Olav å understreke at 
dette ikke er det beste han kan, rekorden 
ligger på insta ;)*
Erle ønsker ikke å teste egne evner. 

Hvorrfor er Spanskrøret den beste 

linjeforeningen? Gi oss 3 grunner.

Spanskrør
Marius
Irgens

Nå  som vi er inne på 

linjeforeningsgreier: Fuck, Marry, Kill; 

Delta, Volvox og Ægir?

Fuck Volvox, de er jo elskerne våre, 
marry Ægir, de er nye på markedet og 
kill Delta. 

Vi hopper videre. Hvis du kun skulle 

vært på et utested i Trondheim resten 

av livet;  hvilket utested ville det vært?

Sukkerhuset, de har sånn fet epilepsi-do. 
Shoutout til pianobaren, en god nummer 
to. 

Etter en god tur på byen vil man gjerne 

spise noe digg; Hva er din favoritt 

frossenpizza?

Rustica med pepperoni, denne kommer 
med instrukser! Stek den med ekstra 
ost og jalapeno. Når den er perfekt stekt 
bruker du grytekluter til å ta den ut før du 
topper med nachochips. 
*Vi får også gode tips om at denne nå er 
på 40%, men ikke på bunnpris*

Men du? Hvem er egentlig Olav?
Ehmm,  nei, det krever mer 
betenkningstid. 

Okei, men da går vi videre, igjen. 

Dagens AD: 
Rustica med pepperoni for kun 44.-

HJEMME HOS: OLAV
TEKST: Andrea Tofte og Erle Almåsbakk

 

Kvelden for å bli bedre kjent med vår 

nye rektor Olav har endelig kommet, 

og de ansvarlige for “hjemme hos” 

møtes  17:45 (Oppmøte hos Olav 

18.00) for å planlegge. Etter en kjapp 

handletur og isglatte veier er klokka 

blitt 18 uten at vi har planlagt noe som 

helst. Vi sier oss enige i å ta kvelden 

på sparket, støttende nikking hos 

begge to. Vi ringer på tre ganger 

uten svar - kan han ha glemt det? - 

neida. Ringeklokka til Olav har aldri 

fungert, men han kommer løpende 

ned trappa med et smil om munnen 

når vi sender han en melding. Da er 

vi klare.

Kan du fortelle oss litt om deg selv da?

23. april 1998 ble en gutt født i en liten 
landsby i Sveits. Spol frem i tid og denne 
gutten har blitt 24 år. Årene i Sveits satt 
dype spor i form av rogalandsdialekt 
og en helt ok fransk (*Vi har fått en 
smakebit på begge og føler oss heldige*), 
men sveitsisk pass fikk han aldri. Han 
snakker nå østlandsk, bor i Trondheim, 
og er av den ydmyke typen som beskriver 
seg selv som svært sjarmerende. 

Vi er jo her fordi du har blitt Rektor, 
*partytelt med party inni* 
Hvordan synes du at de første månedene 

har vært?

Det er gøy, mange forskjellige oppgaver. 
Så ja, det er spennende og annerledes 
enn å være Bibliotekar. Også har ingen 
stilt mistillit enda *vil denne artikkelen 
forandre akkurat dette…?*

Etter litt prat, pizza-steking og latter 
setter vi oss ned og er klare til å begynne 
kvelden. 

Først, Hvordan har du det i dag Olav?

Ganske greit. Skole, prosjekt og at han 
nettopp kom hjem trekker ned.

Og at vi er her trekker opp? 

Ehhh…

*Bra start på intervjuet, vi føler oss 
SKIKKELIG velkomne. Takk*
*Samtalen går fort inn i litt kleine 
spørsmål om usaklige tema, utdrag fra 
samtalen: “Det beste med å ha kjæreste er 
jevnlige ligg”*

Who did it better?

Så, vi lurer på: hvem er egentlig Olav?

Åj, sykt spørsmål å stille, ehh, ehh, ah jeg må 
tenke litt på et sånt spørsmål. 
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oss vanlige folk, vi får nok en gang ikke 
svar på spørsmålene våre. Vi er tydelig 
frustrerte og utbryter “Olav nå må du 
faktisk  svare”*

Hvordan liker du speilegget ditt?

Jeg liker best eggerøre, ikke speilegg. 

Olavs roomie Erlend kommer ut av 
rommet, han skal på trening. Vi stopper 
han selvfølgelig for å svare på et par 
spørsmål

Hva er det værste med å bo med Olav?

Før brukte han å komme hjem sent fra 
byen, chugge sånn 4 glass med vann 
veldig høylytt mens han slurpa, og se på 
GOT med litt for høy lyd. Har har slutta 
med det nå da. Takk gud. 

Men Olav, nå må du faktisk svare; 

hvem er egentlig Olav? 

Hvem bor du sammen med? 

Erlend! Jeg fant han på Finn. Han 
jobber innenfor mineralforvaltning, og 
AKKURAT NÅ sitter han på rommet å 
spiller.

*Vi må jo nesten stille spørsmålet alle 
lurer på*

Har du noen sex-leketøy?

Olav viser frem skuffen sin og sier 
tydelig at alt er gjenstander han har fått i 
bursdagsgave, sure. 

Her vil vi legge ved at pisken har tydelig slitasje, 

mistenksomt.

Hva er ditt favorittpålegg?

Trønderfår! Den er god, paret med sveit-
sisk majones *sniiiikskryt* 

Er du en basic-lunsj fyr? 

Nei jeg er ikke en basic bitch. Jeg har ofte 
med rester.  

Hvordan liker du kanelbollen din på 

kanelbolleonsdag? 

Jeg dropper to kanelbolleonsdag og 
kjøper heller “kaneldrøm” på Rosenborg 
bakeri. *Overklassen skinner gjennom på

Etter en interessant kveld hos vår

“svært-relaterbare” og “ikke-maktsyke” 

Rektor, har vi blitt om ikke enda 

bedre kjent med Olav, som skal lede 

oss gjennom 2023, VI sitter igjen 

med sterke inntrykk, og framtidige 

middagsplaner med SODD på menyen. 

Selv om han kanskje ikke er så god til 

å svare på spørsmålene våre, er han 

en morsom og fin fyr å være gjest hos. 

Vi håper besøket ikke har gjort oss 

uvelkomne i framtiden, og avslutter 

kvelden i selskap av både Rektor og 

Kontaktlærer, før vi blir kastet ut og 

bestemmer  oss for å fortsette kvelden 

hos Erle med et par flasker vin. Det var 

jo tross alt tirsdag. 

Om du kunne reist hvor som helst i 

verden, hvor hadde du reist? 

Kanskje til Kreml, fin arkitektur og sånn. 
*Er det ikke litt bekymringsfullt at vår 
kjære rektor ønsker å reise til Russland 
i disse tider…? Den røde plass og 
militærparader ble også trukket frem, er 
dette grunn til bekymring?? * 

Olav mener vi har misforstått svaret hans, 
eller at han eventuelt har misforstått 
spørsmålet. Mhmm…

Redaksjonen er jo glad i spill, og vi vet 

du liker Secret Hitler! Hvilken rolle 

liker du best? 

Hitler. *Og dette kommer rett etter 
Kreml svaret? Det styrker bare våre 
mistanker, yikes.*

Vi prøver oss igjen på “Hvem er egentlig 
Olav”, men du gjettet riktig! Vi har 
fortsatt ikke fått ett svar. 
Jaja, da går vi bare videre da.

Hva slags forelder kommer du til å bli? 
Haha sikkert litt for like mine egne, skal 
tulle mye med barna mine! Være en 
morsom og klein far. 
*Vi tolker det som at Olav ønsker barn 
akkurat som seg selv, et perfekt eksemplar 
i følge seg selv*

Hvem er den kuleste kjendisen du har 

møtt?

Tja jeg vet ikke helt, mamma sa jeg måtte 
skaffe meg autografen til John Carew en 
gang. Jeg har kastet den da. *Vi noterer at 
Olavs forbilde er en mann 

som i dag sitter i fengsel for 
skattesvindel…*
Jeg har også møtt Charter Svein, vi har 
tisset ved siden av hverandre. Charter 
Svein kan ikke å følge enkle normer.

*Shit vi skal jo skrive “hjemme hos”!!*

Olav, kan vi få se soverommet ditt? 
Ja! Men keep in mind, jeg har ikke rukket 
å rydde 
*Det var seriøst ingenting som lå der det 
ikke skulle?? jaja*

Amalie: Åj, du har ommøblert jo! 

Rommet er ryddig, men fylt med mye 
sjel. En spennende bok på nattbordet, 
suvenirer fra sene kvelder på Heidis, og 
masse 3D printet dekor! Vi forstår godt 
at han trives her. 

Hvilken side av sengen sover du på? 
Den nærmest døren, uansett hvilken 
seng eller hvilket rom. 

*Vi legger oss ned i sengen for å se for 
oss hvordan det er å leve livet som Olav, 
burde man kanskje ha spurt om lov? 
Neida, her kan man føle seg som hjemme. 
Det liker vi ekstra godt*

Liker du å spoone eller å bli spoona? 

Jeg liker begge to egentlig, men kanskje 
best å spoone.

Hva er favoritt delen av rommet ditt?

En kleshenger jeg stjal da jeg jobbet i 
Cern. *Snikskryt much?!*
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1. One Night Stand

2. De som vet det vet

3. Dimittere: forlate militær førstegangstjeneste.

handels/BI og ta en titt.  Om du ikke vil 
være en stereotype kan du ta litt inspirasjon 
fra kefir/kulturmelk mannen2. Hvis du gjør 
dette, er du definitivt ikke en stereotype!! 

Hvordan få venner til å holde kjeft 

om nyforelskelsen sin?

Speil personen, og overdriv! Dersom dette 
ikke funker og dere er gode nok venner kan 
du be personen «holde kjeft!». Du kan også 
tipse personen om at hen kan begynne å 
skrive dagbok, så hen kan få ut følelsene til 
noen andre enn deg.

Tips på hvordan slutte å koke 

øvinger?

Dette er et problem som panelet også sliter 
med. Vi har hørt rykter om at det hjelper å 
kunne stoffet, men er usikre på om dette er 
en troverdig kilde. 

Hvordan skal jeg dimme
3

 for å 

komme tilbake til studiehverdagen 

med LUR?

Den beste måten å dimme på er å ta narkotiske 
stoffer, dette funket veldig godt for en gjeng i 
garden. Dessverre er det vanskelig å komme 
inn igjen på LUR og fullføre praksis dersom 
du gjør dette. Du kan eventuelt bli gravid, 
men om du ikke har muligheten til dette kan 
du brekke en fot. Det er også mulig å lyve på 
seg psykiske lidelser, eller overdrive de du 
allerede har pådratt deg fra tidligere semester.

Hvordan introduserer man sex-

leketøy i forholdet?

Legg leketøyene under dyna (oppå om du er 
litt mer dristig) før dere går til sengs, og når 

personen merker at de er der kan du spørre 
om hen vil teste det ut. Det funker godt å si 
til personen at du skal hente litt «snacks», 
og komme inn på rommet med en skål med 
sexleketøy. Deretter kan du spørre personen 
hva hen foretrekker. Nå som julen er forbi, 
er det også mulig å finne kondomeriets 
julekalendere på salg. Dette kan du gi i gave 
til den heldige utvalgte.

Hun ene jeg bor med i kollektivet har 

nylig fått kjæreste og har høylytt sex 

nesten hver kveld nå. Jeg er den eneste 

som hører det siden hun kun deler vegg 

med rommet mitt, men jeg synes det er 

kleint å si ifra. Kan dere hjelpe en trøtt 

student med å få nattesøvnen tilbake?

Skaff bevis! Ta lydopptak av de spenstige 
lydene og send det til personen du bor med. 
Kan også være fint å sende med en hyggelig 
melding hvor det stå, «Hvor en min invite?». 
Dette er veldig effektivt. Eventuelt kan du 
kjøpe «ball gag» i gave til paret, og satse på at 
det blir tatt i bruk. 
 
Jeg trenger å fortelle en luring at jeg 

har testet positivt for klamydia etter 

Åre, men kjenner ikke personen godt 

fra før. Hvordan går jeg fram?

Send en hyggelig melding hvor det står, «Du 
har smittet meg med klamydia, du burde 
teste deg!!».  Total ansvarsfraskrivelse funker 
alltid best;) Eventuelt så kan du endre navn på 
mobilen din å airdroppe et bilde til personen 
når den sitter på ID, hvor det står «Ryktes at 
mange LURinger har fått klamma i Åre». 

LEKTORGUIDEN.NO
TEKST: Thea Togerhagen, Oda Kjerstad, Mia Moe og Mariken Gjernes

Hvordan kaste ut et ONS
1

 fra huset 

ditt uten å være slem?

Dersom du vil få personen ut hyppigst mulig 
kan du si at du trives best med å sove alene. 
Du kan eventuelt si at kjæresten din snart 
kommer hjem, og at det er fint om personen 
drar så raskt som mulig. Hvis personen ble 
over natten kan du endre bakgrunnen din 
til en innkommende telefonsamtale, og sette 
på alarm. Lat som at du tar telefonen, og at 
noen forteller deg en tragisk historie, og si til 
personen at den må dra. Dersom personen 
viser omsorg etter dette, så er det kanskje en 
du burde holde på. Du kan også komme med 
en spontan kjærlighetserklæring, som i de 
fleste situasjoner vil skremme hen bort. Om 
ingen av disse tipsene fungerer, er roomiene 
alltid et nyttig verktøy.

Hvordan kan jeg bli tøff nok til å dra 

på date, tørr ikke… / Hvordan finne 

noen utenfor Tinder?

Synes du det er skummelt å dra på date, er det 
lurt å starte med noen som du ikke er særlig 
tiltrukket av. Det kan også være lurt å senke 
standarden din/få litt selvinnsikt. Om du 
synes det er vanskelig å holde en samtale så 
kan du forberede noen spørsmål på forhånd. 
Ikke start samtalen med sexpreferanser, og 
aldri spør personen om hvorfor hen tror hen 
ikke har fått seg kjæreste. Hvis du fremdeles 
synes det er skummelt å dra på date, hjelper 
det alltids med et par shots innabords før 
daten. Tider er alltid et bra hjelpemiddel for å 
få seg en date, men hvis du ikke liker Tinder 

er Happen, Yellow, Grider eller Insta DM’s 
et godt alternativ!! Eventuelt arrangerer 
Samfundet speed dating en gang i blant, så det 
er bare å følge med på deres arrangementer. 
Nakengolf på Trondheim Camping, kan 
heller ikke slå feil!! Hvis du har selvtillit nok, 
og ikke eier skam kan du alltids sjekke opp 
noen på skolen eller på byen.  

Hva gjør du med en storsnorker  deler 

rom med deg?

Dette er et kjent dilemma for mange. Ofte 
kan det hjelpe å dytte borti personen som 
snorker, slik at den slutter i en liten periode. 
Den letteste løsningen er å sovne før den 
andre personen gjør det. Siste løsning er å gi 
personen en snorkemaskin i gave, men om 
dette blir for dyrt kan du alltids teipe igjen 
munnen deres ;)

Hvordan vet du om du er en 

stereotype?

Hvis du og vennegjengen din ser helt like 
ut, er du mest sannsynlig karakterisert som 
en stereotype. Om du er usikker på hva 
en stereotype er så kan du ta turen innom 
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LuroskopLuroskop
Tekst: Aurora Jessen og Ida Hein

Steinbukken

Vannmannen

Fiskene Væren

Tyren

Tvillingene

Krepsen Løven

Jomfruen

Vekten

Skorpionen

Skytten
Unngå trapper og bli hjemme. 

Du kommer en gang til å dø 
i en trapp. Nei dette er ikke fordi 

ingen vil se deg. Lover, alle liker deg. 

Og der ble du cancelled 
etter å ha kommentert noe 
smårasistisk på TikTok. Tror 
du ingen skjønte at det var 
deg? Hjelper ikke å bytte profilbilde når du 
glemmer å bytte brukernavn. Idiot. 

Du venter på bussen i regnværet 
og blir sprutet ned av en bil som 

kjører litt for fort i 
vanndammen foran deg. 

Bussjåføren slipper deg ikke på klissvåt, 
du må gå hjem. På turen får du klarhet og alle 

dine problemer er løst. Hell i uhell?

Den halvdårlige innsatsen 
din på skolebenken 
holder ikke. Kjør selvstudie 
på https://www.pornhub.com/
video/search?search=fucking+my+profes-
sor

Du åpner kjøleskapet og 
rømmen/creme fraichen faller 
ut og splatter over hele gulvet 
ditt. Du tørker raskt opp, men 

glemmer en flekk. Den mugner og det 
lukter på kjøkkenet ditt. I tillegg kommer 

det masse maur. Misunner deg ikke.

Noen stalker deg. Se deg 
over skulderen til enhver tid. 

Alt h*n vil er å ha deg. Pass 
deg! Med mindre du ikke har fått 

deg noe på en stund, da er dette en gylden 
mulighet.

Ikke dra på skolen 17.mars. 
Ta deg en tur til byen, 

parken, kino eller hva enn 
du liker. Du kommer nemlig 

til å glemme pizzaen i ovnen den helgen 
og noe du er glad i brenner opp. Derfor 

trenger du å ha en morsom dag i forveien.

Oi da! Dette blir ikke en fin 
fase. Kanskje på tide å vaske 
håret litt oftere? Vaske klær litt 
hyppigere? Bytte ut HELE 
garderoben? Begynne å trene? Her trengs 
det litt arbeid... 

NEI!!! Ikke trykk på den linken 
«Leaked Nudes of Olav 
Magnus Knutsen» du fikk på 
messenger! Han prøver å hacke 
deg. 

Det er bare å swipe i vei! Din 
livs kjærlighet er på vei inn i 
livet ditt. Du må bare gjennom 
en tørr samtale om studiet, hvor du 
er fra og alder først. 

Wow! Nei men har du sett, 
10kr for mellombarer på 

bunnpris! Bare å hamstre i vei. 
Du kommer til å trenge litt ekstra 

energi den neste tiden. 

Favorittgenseren din krymper 
i vask, men du nekter å gi den 
opp. Alle stirrer på deg i 
barnegenseren din. Æsj. Kle på deg orden-
tlig, det er vinter. 
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Olav spør Ingrid hvor mye hun har vorsa. 
Ingrid svarer: Ja helt riktig. 

Kl 18.41: En gjeng går for å spille 
beerpong. Resten blir igjen for å spille 
et kortspill. Bussruta kanskje? Olav har 
andre planer og begynner å legge kortene 
for å tilkalle en demon. 
Hva er dette?: Olav : Det er gøy 
Hva er reglene?: Olav *deler fortsatt ut 
kort*: Husker ikke… jo man gjetter på 
om kortet er sort eller hvitt…
Mener du rødt eller sort?: Olav *ser på 
Abi*: Ehhh. Jaaa! Rød og sort! Ja… Rød 
mener jeg… he…he..he
Reglene pt.2: Om du gjetter riktig kan du 
dele ut antall slurker som tallet på kortet, 
gjetter du feil må du ta dem selv. 

Folk begynner å gjette og ganske raskt 
innser vi at dette er i liten grad en 
drikkelek og mer en chugg lek. Reglene 
modifiseres til at man kan dele ut x0.5 på 
den ytterste ringer. x1 på den midterste 
og x2 på den innerste. En skulle kanskje 
tro at for oss realfagsstudenter skulle 
enkel matematikk være simpelt. 

Her er noen av regnestykkene:
Simon: 2*6 + 1 = 11

Mia: 2 *5  = 7
Fredrik: 13 : 2 = 8

Gjennom spillet begynner det dessuten 
en rekke sidequests i form av gris og 
bobble.

Gris 1: Mia
Gris 2: Thea

Bobble 1: Ferdinand 

Kl 18.56 Kveldens første søl.
Offer: Ingrids cider
Gjerningsperson: Andrea 

Raskt innser vi at redaksjonens promille 
begynner å ta overhånd og kanskje skal 
vi teste ut the famous rulett drinkene 
på kjelleren før det er for sent. Ingrid 
sier seg enig og vil uttrykke at det er på 
tide å begynne testen med et utydelig 
“Kjelleren prøver vi”. Redaksjonen 
flytter seg til et større bord. 

Kl 19.05 Vi begynner å bestille rulett 
drinker. Til de av dere som ikke vet hva 
dette er, skal jeg kort forklare. Kjellerens 
rulett er et konsept hvor man bestiller en 
drink og kaster 3 terninger. Terningene 
bestemmer hvilken type alkohol og 
hvilket blandevann som skal i drinken, 
men frykt ikke det blir alltid minimum én 
alkoholholdig drikke i glasset. Vi endte 
opp med 9 ulike kombinasjoner, noen 
gode, noen vonde. Vi har samlet en rekke 
tilbakemeldinger, samt en median score 
på hver mix som dere kan se på neste side. 

REDAKSJONEN TESTER: 
KJELLEREN

TEKST: Abisanth Rajamohan og Cecilie Pettersen

Det finnes en rekke utesteder i Trondheim, så når du sitter der på vors 

begynner diskusjonen, hvor faen skal vi dra? Hva med DT? Nei det er bråkete. 

Hva med samf? Nei det er fullt. Hva med studio 26? Nei det er dyrt. Hva med..? 

Ja hvor faen skal man dra? Jeg har vært student i over 2 år og jeg har ikke 

anelse. Helst vil man jo dra et sted med billig  inngang og alkohol. Og dessuten 

vil man jo dra et sted med good vibes. Hvilke utested i Trondheim har disse 

kvalitetene?! “JEG VIL HA SVARET!!” roper dere. Og vi svarer “Dere skal ikke 

ta der en tur til kjellern?” “Er det gøy der da?” Svarer dere. “La oss teste!” Svarer 

redaksjonen. 

Oppmøte er 18.00 på torsdag. “Det er 
viktig at dere er der presis siden det kun 
er åpent for oss i dag,” skriver Aurora 
i chatten. Ikke noe problem, vi er da 
ansvarlige voksne mennesker som kan 
lese klokka… ikke sant? Kl 17.50 skriver 
Abi at har blir litt forsinket. Ferdinand 
svarer: Ditto! Kl 17.52 forteller Mariken 
at hun og Mia blir sene fordi de har en 
pizza i ovnen. Kl 17.53 forteller Amalie 
og Olav at de er på vei. Jaja, så lett skulle 
det kanskje ikke være. Likevel, kl 18.35 
har alle ankommet. 

Kl 18.35: Det er kos og småprat rundt 
bordet. Ingrid blir sjokkert over at 
ikke alle har vorsa og skriker ut til 
forsamlingen at vi må ta oss sammen og 
drikke oss opp. Ok! Sier alle og begynner 
å drikke seg opp. Hva skal man gå for? 
Drink, øl eller cider? Alexander og abi 
går for vin. 
Var vinen god?: 

Alexander: Den var billig!
Abi:  ...nei…

Score:

Abi: 1/10
Alexsander: 3/10
Mia: den var god/10.

Kl 18.39:  Vinen er kanskje ikke er prima, 
men cider og øl flommer det av i store 
elver til hele redaksjonen. Alexander 
blir sjokkert over hvor billig det er på 
Kjellern. 
Er det billig på kjellern?: Ja det er billig 
på kjellern.
Score: Billig/10
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Melonlikør, Egglikør og tonic

Erle: Kunne vært værre 
Andrea: Søt eggedosis 
Ferdinand: Forventet verre, litt som at noen sikter på deg med pistol og når de fyrer 
av kommer det ut et flagg…
Ida: Lukter grusomt 
Simon: Kjempe bra og så kjempe dårlig 
Abi: Det er en grunn til at dinosaurene døde 

Dinosauregg 1/6

Melonlikør, Egglikør og tonic

Ingrid: Kullsyre på syre
Erle: På ekte, her kunne jeg gått på en 
Ida: Sterk ingefær
Alexander: Smaker som ginger joe
Thea: Lukter eggemel 
Simon: Smaker ingefær og har konsistensen til eggedosis 
Andrea: Kunne vært en afterdrink til sodd

Perfekt til sodden 1/6

Kl 19.00 Simon blir utfordret til å chugge 
resten av “batterisyre”, og gjør dette med 
store vansker.

Kl 19.01 Olav blir utfordret til å drikke 
resten av “iste med noe rart” etter at 
Simon har chugget sin.

Kl. 19.13 Oppsummering av Drikkerulett:
Etter 8 delte drinker kan vi konkludere 
med at om noen var syke er vi alle smittet. 
Hva synes redaksjonen om rulett?:

Amalie: Veldig gøy! 
Olav: Perfekt om du skal spandere på 
noen du egentlig ikke liker 
Ferdinand: High risk, Low reward
Alexander: Drit lættis om det ikke er deg

På dette tidspunktet er alle betydelig mer 
beruset enn meg, og det er vanskelig å få 
orden på oppsummeringen. Det blir 

diskusjon om hvilken drink som var best 
og om det finnes rulett på andre utesteder 
også.

19.15 Høy promille, lav hørsel
Jeg ber redaksjonen om å gi en score til 
ruletten. Erle og Ingrid med betydelig 
promille hører feil og roper ut “Skål for 
kjelleren.” Noen av de andre slenger seg 
på.

Jeg må si "nei ikke Skål jeg mener Score 
til ruletten". 
Erle svarer med “Skål for ruletten.” Noen 
flere slenger seg på. 

Jeg prøver igjen å forklare at jeg mener 
score, men blir avbrutt av Ingrid som 
roper .

Jeg får aldri noe score.

KALLENAVN INNHOLD SCORE
Suksess eller? Bananlikør, baileys og melk 4/6

Erle: Jøvlig god.
Ingrid: En drink funker; en halv drink funker; en halv slurk funker. 
Fredrik: Det var ikke så ille.
Andrea: Suksess eller? 

Kaffelikør, ferskenlikør og melk

Thea: Mange ettersmaker.
Erle: Helt ærlig, close to cum.
Andrea: Smaker morgenkaffe.
Ferdinand: Lukter som at noen har gulpa. 
Alexander: Nei, nei… nei, nei. 

Kaffegulp 3/6

Småsure jordbær, Sour Apple og sitronbrus

Mia: Den likte jeg 
Erle: Smaker shots 
Amalie: Smaker friskis
Ferdinand: Denne hadde jeg bestilt

Frooty 5/6

Bols Blue, Baileys og sitronbrus

Cecilie: Nei ikke faen
Mariken: Oppkast 
Ferdinand: Sur melk 
En syk jævel: Ikke så ille

Batterisyre 2/6

Peach Tree, Bols Blue og ingefærøl

Andrea: Smaker litt iste 
Mariken: Likte den 
Alexander: Mmmmm… (sarkasme)
Abi: Den var god da

Iste med noe rart 4/6

Vermouth, Tonic og Småsure jordbær

Erle: Mja… 
Thea: Fin farge
Olav: *Grimase*
Fredrik: Ettersmaken var litt sånn… *smatt*... bitter 
Abi: Ååå.. (trist) 
Andrea: Sur og bitter samtidig

Pink Martini 2/6
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En vakker dag i 2016 blomstret et 
vennskap mellom Spanskrøret 
og Timini. Lenge hadde vi som 
linjeforeninger vært naboer, og 
ønsket å fremme våres relas-
jon. Da kom idéen! “Hva med en 
revy?”, jo det er morsomt! “Vi 
kan jo være Naborevyen”!! 

Siden da har LURinger og 
Timinister jobbet hardt sam-
men for å lage uforglemmelige 
revyer år etter år. Og i år var det 
‘En lavterskel revy’ som sto på 
agendaen.

Litt etter klokken 16:30 møttes vi, 
en liten gjeng 3. klasse jenter, på 
Møllenberg, klare for å se en fan-
tastisk revy! Så etter ca. En time 
kom jeg på at jeg skulle skrive en 
artikkel om dette, så jeg burde 
begynne å spørre litt spørsmål.

Okey hvilke forventninger har 
dere egentlig?
“Hmmm.. det er vanskelig! Ordet 
lavterskel gir oss jo kanskje ikke 
så mye informasjon på forhånd.”

“Men samtidig så kan  det bety at 
den blir relaterbar! Det kan jo bli 
morsomt”.
Ja, kanskje ikke så mange konk-
rete forventninger. Generelle for-
ventninger er jo at det blir gøy.

Hva gleder dere dere mest til?
“Å se hvor flinke alle vi studerer 
med er!!”

“Jaaa! Alltid like gøy å se kjentfolk 
på scenen”.

Vi fortsetter å surre og prate om 
alt mulig i verden. Så ser vi at vi 
begynner å få dårlig tid. Vi vil jo 
ikke komme for sent! Heldig for 
oss har Erle bil, og hun kan kjøre 
oss den korte turen bort.

I løpet av revyen sitter vi igjen 
med mange spørsmål og mor-
somme kommentarer. Vi blir 
med på reisen av hvordan det er å 
bli med på opptaket av en revy og 
hvordan det er å være ny student 
i byen. 

Bandet er fantastisk, og til venstre 
står det et mannskor som impo-
nerer noe sinnssykt.Vi ser cameos 
fra blant annet Star Wars, Sims, 
og Dagsnytt 18. Det er mye latter. 
Mest fra Cecilie og Olav.

Og snakk om Sims. Jeg døde un-
der hele sketchen!!! Se for deg at 
du er ny student som skjønner 
ingenting. Du går inn i det nye 
kollektivet ditt og alle prater sim-
lish. De klarer ikke rydde opp etter 
seg uten beskjed, og dusjer litt for 
sjeldent. Og plutselig står noen i 
stuen med en stige de har stjålet 
fra et badebasseng slik at en an-
nen i kollektivet drukner.

Alt I alt var revyen fantastisk. Mor-
som, følsom og bare helt sykt im-
ponerende! Om noen har en tan-
ke om å søke til neste års revy så 
har vi i år fått vite at det er abso-
lutt bare å GØNNE PÅ!!!

Og til slutt vil jeg bare gi en shout-
out til Eskild! For en fyr!! Fantas-
tisk både av og på scenen. Så sykt 
imponerende å sette sammen en 
så imponerende revy!

Naborevyen 
2023

Tekst: Amalie Munthe Vassbotn

Bilder: Thomas Agentoft Eggen
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Mars

1. Hvilke to stjernetegn kan man bli født inn i, dersom man blir født i mars?

2. En fremtredende skikkelse innen romersk mytologi er guden Mars. Hva er 

han guden for?

3. Liv på Mars er kanskje litt vel mye å håpe på, men hvor mange ubemannede 

“Mars Rovers” er å finne på planetens overflate?

4. Hvilken kontroversiell skuespiller og artist er frontmann i det amerikanske 

rockebandet Thirty Seconds To Mars?

1. Fiskene (pisces) og væren (aries) 2. Krigsgud 3. seks (tre aktive og tre inaktive) 4. Jared Leto

Kor ska vi reis hen?

Kjenner du igjen disse fire byene ut fra de kjente landemerkene nedenfor?

1. Barcelona 2. Seattle 3. Rio de Janeiro 4. Sydney

1. 2.

3. 4.

QUIZ
Laget av: Morten Nygård

Vanskelig blanding

1. Hvor mange av antikkens syv underverker er enda bevart?

2. Hvilken gresk filosof var elev til Platon og læremester for Alexander den 

store?

3. Hvem var den første personen i verden til å vinne to nobelpriser?

4. Whoopi Goldberg og Viola Davis er to underholdere som har “vunnet” en 

såkalt EGOT. Hva innebærer denne utmerkelsen?

1. Ett (kun Kheopspyramiden) 2. Aristoteles 3. Marie Curie 4. Vinne minst en Emmy, en Grammy, en Oscar, og en Tony 

statuett.

Brødnytt

1. I slutten av Februar ble Instagrams mest fulgte kvinne passert av en annen 

kvinne med hensyn på følgertall. Hvilke to kvinner er det snakk om?

2. Youtuberen PewDiePie annonserte nylig at han venter sitt første barn med 

kona Marzia. Hva er hans egentlige navn?

3. Den mystiske og utenomjordiske duoen Subwoolfer tok av seg maskene 

under årets MGP-finale. Hvilke artister skjulte seg bak solbrillene og de 

skarpe tennene?

4. Sportsdrikken Prime rives fra butikkhyller over hele verden. Hvilke to 

internettpersonligheter står bak suksessen?

1. Kylie Jenner og Selena Gomez 2. Felix Kjellberg 3. Gaute Ormåsen og Ben Adams 4. Logan Paul og KSI

Bonusoppgave

Kan du navngi de seks 

offisielle skuespillerne 

som har portrettert 

James Bond?
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